
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /STNMT-NKS 

V/v giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên 

nước và bảo đảm duy trì dòng chảy tối 

thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của 

các công trình thủy lợi, thủy điện trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn 

    
        Lạng Sơn, ngày       tháng 8 năm 2022 

 

 

Kính gửi:    

- Công ty cổ phần thủy điện Bắc Khê 1; 

- Công ty TNHH một thành viên thủy điện Bản Quyền; 

- Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 1; 

- Công ty cổ phần thủy điện Khánh Khê; 

- Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 2; 

- Công ty cổ phần tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Hải Lý; 

- Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn; 

- Công ty cổ phần Thủy điện Tân Việt Bắc Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài 

nguyên nước và Quyết định số 1609/QĐ-BTNMT ngày 20/7/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu 

ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy lợi, thủy điện; Sở Tài 

nguyên và Môi trường yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau: 

1. Bảo đảm duy trì dòng chảy tối thiểu (lưu lượng xả thường xuyên, liên 

tục) ở hạ lưu sau đập theo Quyết định số 1609/QĐ-BTNMT ngày 20/7/2022 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

2. Thực hiện các quy định trong giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt đã 

được cơ quan có thẩm quyền cấp cho đơn vị; giám sát khai thác, sử dụng tài 

nguyên nước đối với công trình hồ chứa để phát điện, sản xuất nông nghiệp, 

nuôi trồng thủy sản và các mục đích khác theo quy định tại Thông tư số 

17/2021/TT-BTNMT. 

3. Đầu tư, lắp đặt, quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng và duy trì hoạt 

động của thiết bị đo đạc, quan trắc tại công trình khai thác, sử dụng tài nguyên 

nước theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 5 Thông tư số 17/2021/TT-

BTNMT. 

4. Hoàn thành việc kết nối, truyền trực tiếp, cập nhật số liệu thường 

xuyên, liên tục và định kỳ vào hệ thống giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên 

nước theo quy định của Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT. Đối với cơ sở có 

công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước chưa thực hiện hoặc thực hiện 

chưa đảm bảo các yêu cầu về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải 
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hoàn thành việc lắp đặt thiết bị, kết nối, truyền, cập nhật số liệu về hệ thống 

giám sát theo quy định trước ngày 31 tháng 12 năm 2023 đối với công trình do 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp phép; trước ngày 31 tháng 12 năm 2022 đối với 

công trình do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép. 

5. Định kỳ rà soát, cập nhật, tổng hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, UBND tỉnh thông tin, dữ liệu giám sát hoạt động khai thác, sử dụng 

nước theo quy định của Luật Tài nguyên nước; lưu trữ cung cấp thông tin, dữ 

liệu khai thác nước để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra hoặc khi có yêu cầu 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

(Có Quyết định số 1609/QĐ-BTNMT ngày 20/7/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường gửi kèm theo) 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để B/c); 

- UBND các huyện, thành phố (phối hợp); 

- Lãnh đạo Sở; 

- TT CNTT Tài nguyên và Môi trường (đăng website); 

- Trung tâm Tài nguyên và Môi trường; 

- Cán bộ đầu mối theo dõi; 

- Lưu: VT, NKS. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

 

 Nguyễn Hữu Trực 
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DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ GỬI CÔNG VĂN 

 (Kèm theo Công văn số       /STNMT-NKS ngày      /8/2022  

của Sở Tài nguyên và Môi trường) 
 

 

STT Tên đơn vị Địa chỉ trụ sở 

1 Công ty Cổ phần thủy điện Bắc Khê 1 
Thôn Nà Sliềng, xã Kim Đồng, huyện 

Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 

2 
Công ty TNHH MTV Thủy điện Bản 

Quyền 

Phố Tân Minh, thị trấn Văn Quan, huyện 

Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn 

3 Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 1 
Ô đất số 21, lô số 1 khu Giãn Dân, phường 

Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

4 Công ty cổ phần thủy điện Khánh Khê 
Thôn Cốc Ca, xã Khánh Khê, huyện Văn 

Quan, tỉnh Lạng Sơn 

5 
Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy 

lợi 2 

số 85 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải 

Dương, tỉnh Hải Dương 

6 
Công ty cổ phần tập đoàn tư vấn đầu tư 

xây dựng Hải Lý 

số 35, đường Lê Công Thanh, phường Hai 

Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam 

7 
Công ty TNHH MTV khai thác công 

trình thủy lợi Lạng Sơn 

Số 407, đường Bà Triệu, phường Đông 

Kinh, thành phố Lạng Sơn 

8 
Công ty cổ phần Thủy điện Tân Việt 

Bắc Lạng Sơn 

số 37A, đường Hùng Vương, phường Chi 

Lăng, thành phố Lạng Sơn 
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